
JETSPRAY 
MILIEUVRIENDELIJK ISOLEREN 
VAN KRUIPRUIMTES

Vanuit onze jarenlange ervaring denken we graag verder dan alleen vandaag of morgen. Met het 

oog op de toekomst zoeken we naar duurzame manieren van isoleren. Op deze manier streven 

we naast comfort ook naar een langdurig woongenot en een milieuvriendelijke omgeving. Wij 

denken graag in het belang van de opdrachtgever, wij denken graag vooruit! 

LANGDURIG WOONGENOT DOOR DUURZAAM ISOLEREN

Anno 2015 is duurzaamheid het onderwerp van de dag. Door jarenlange ervaring merken wij dat 

dit onderwerp ook binnen de isolatiesector een belangrijke plaats inneemt. Reden voor ons om 

hier gehoor aan te geven en de mogelijkheden voor milieuvriendelijk isoleren te onderzoeken. Wij 

werken aan lange termijn oplossingen waarbij we naast wooncomfort streven naar een gezonde 

leefomgeving en een langdurig woongenot. Hiermee zijn we de eerste duurzame onderneming op 

de isolatiemarkt en daarmee uniek in Nederland en België. Iets waar we trots op zijn!

TOTAALOPLOSSING

En dat in de breedste zin van het woord. Vanaf het allereerste uur bieden wij onze opdrachtgevers 

een gedegen en doordachte totaaloplossing. Ongeacht of het daarbij om particulieren, woningcor-

poraties, bouwbedrijven of projectontwikkelaars gaat en ongeacht of het een woning, woonwijk, 

kantoorpand of bedrijvencomplex is. Iedereen ontzorgen wij vanuit onze professionele isolatie 

expertise van A t/m Z. Een verfrissend andere kijk op zaken en altijd innovatief. 

Wij geloven in onze eigen kracht en hebben naast onze professionele isolatieteams ook metselaars, 

voegers, stukadoors en timmermannen in dienst waarmee we elke bouwkundige oplossing kunnen 

invullen. Ongeacht de situatie, de vraag en de oplossing. We zijn van niemand afhankelijk en heb-

ben alle noodzakelijke bouwkennis in huis. 
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ÉÉN BEDIJF MULTI-DISCIPLINAIRE OPLOSSINGEN
LANDELIJKE DEKKING IN NEDERLAND EN BELGIË

Isoprofs is lid van het Venin; de Vereniging 

van Erkende Na-Isolatie bedrijven waar vak-

manschap en de kwaliteit van toegepaste 

(isolatie)materialen hoog in het vaandel staan. 

Op www.venin.nl vindt u meer informatie 

over deze vereniging en haar leden.



Omdat kruipruimtes veelal onder het maaiveld liggen, zijn 

deze erg gevoelig voor vocht. Door deze ruimtes ‘af te slui-

ten’ en gedegen te isoleren, heeft vocht geen kans meer. 

Het in deze ruimte aanwezige vocht condenseert dan name-

lijk niet meer tegen de onderzijde van de vloer maar tegen 

het isolatiemateriaal. Onafhankelijk onderzoek onderschrijft 

dat het isoleren van (onder)vloeren en kruipruimtes een 

energiebesparing oplevert die kan oplopen tot 15 procent. 

Het JetSpray systeem van Knauf Insulation heeft naast een 

hoge isolatiewaarde een 100 procent natuurlijk karakter en 

biedt daarmee de perfecte uitkomst! We denken graag voor-

uit en bieden dé oplossing voor comfortabel en langdurig 

woongenot. 

JETSPRAY - NATUURLIJKE MINERALE WOL ISOLATIE

Knauf Insulation JetSpray is dé uitkomst voor het brandvei-

lig en duurzaam isoleren van kruipruimtes. De JetSpray is 

een 100 procent milieuvriendelijk en innovatief product. Het 

is een minerale wol die met speciale apparatuur direct tegen 

de onderkant van de vloer wordt gespoten. Hiervoor wordt 

een op waterbasis organisch bindmiddel gebruikt. Het Jet-

Spray systeem wordt toegepast op betonnen en steenach-

tige vloeren en is zeer geschikt voor kruipruimtes met een 

wat vochtig klimaat. Ook moeilijk te bereiken plaatsen in de 

kruipruimte, bijvoorbeeld bij leidingen en doorvoeren, kun-

nen met de JetSpray goed en naadloos geïsoleerd worden.

Het JetSpray Systeem voldoet aan het Eurofi ns Indoor Air 

Quality certifi caat en het VOC (A+) label. Deze keurmerken 

verklaren respectievelijk dat het product een hoge binnen-

lucht kwaliteit kent en zorgt voor een zeer lage uitstoot van 

schadelijke stoffen, zowel tijdens als na de verwerking. 

Daarnaast heeft JetSpray het Blue Angel keurmerk waar-

mee het product voldoet aan de hoge normen voor de mili-

euprestaties en geen gevaar vormt voor de gezondheid in 

de leefomgeving.     

Om een kruipruimte gedegen te kunnen isoleren met Jet-

Spray is een minimale hoogte van 50 centimeter een voor-

waarde. Het isoleren van een kruipruimte met het JetSpray 

systeem neemt normaliter een dagdeel in beslag en is zowel 

voor nieuwbouw als renovatie van toepassing.

Het JetSpray Systeem van Knauf Insulation is een isolatie oplossing speciaal ontwikkeld 

voor de toepassing in kruipruimtes. 

Het systeem bevat drie producten:

 JetSpray Primer

 JetSpray Thermal

 JetSpray Fix

JetSpray Thermal is een ongebonden minerale wol en bestaat voor 80 procent uit gere-

cycled glas. Deze minerale wolisolatie wordt in combinatie met JetSpray Fix, een op wa-

terbasis organisch bindmiddel, tegen de steenachtige ondergrond gespoten. JetSpray Fix 

is een geconcentreerd middel dat wordt gemengd met water alvorens deze in combinatie 

met de JetSpray Thermal kan worden aangebracht. De ondergrond waarop de JetSpray 

wordt gespoten, dient in verband met de hechting te worden voorbehandeld met een 

primer. De JetSpray Primer wordt aangebracht met een verfpistool of airless pomp. De 

installatie wordt uitgevoerd door KI getrainde en gecertifi ceerde verwerkers en kent een 

snelle verwerking en minimale overlast.

MINDER ENERGIE
MEER COMFORT EN LANGDURIG WOONGENOT
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HET SYSTEEM VAN 
JETSPRAY

WARMTEWEERSTAND JETSPRAY

Isolatiedikte Rc-waarde

11 cm 2,5 m2 K/W

15,5 cm 3,5 m2 K/W

20 cm 4,5 m2 K/W

21 cm 4,7 m2 K/W

•   Er komen geen schadelijke stoffen vrij tijdens of na de verwerking

•   Eurofi ns Gold, Blue Angel en A+ label certifi caat voor hoogste 

binnenlucht kwaliteit

•   Duurzaam: 80% gerecycled materiaal

•   Geen chemische bindmiddelen

•    Brandveilig (onbrandbaar)

•     Geurloos en rotvrij

•   Naadloze isolatie: naden en kieren worden goed geïsoleerd 

•     Hoge isolatiewaarde

•    Constante isolatiewaarde

•     Snelle verwerking en minimale overlast

•   Jetspray is aan te brengen in laagdiktes vanaf 30 tot 210 mm

•   Geschikt voor vochtige ruimtes

•     Helder en schoon uitziende afwerking

•   Labelverbetering voor de woning

• Tijdens de uitvoering kunnen bewoners in de woning verblijven

VOORDELEN ISOLEREN MET JETSPRAY

We laten niets aan het toeval over en komen al 

onze beloftes en afspraken na. Met de kennis 

en knowhow die door ons in de afgelopen jaren 

is opgebouwd zijn dat geen loze woorden, maar 

feiten. Meer weten? Neem de proef op de som 

en bel ons voor een nadere kennismaking. We 

zullen u niet teleurstellen! 

VOOR AL UW VRAGEN BELT U GERUST

Nederland (Meijel) 

+31 (0)800 47 67 763

Nederland (Almere) 

+31 (0)800 47 67 763

België (Hasselt)

+32 (0)11 32 52 22 

België (Lokeren) 

+32 (0)9 356 94 96

De genoemde isolatie waardes in deze folder zijn isso waardes.


